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Αποφάσεις στις υποθέσεις T-385/07, Τ-55/08 και Τ-68/08
FIFA και UEFA κατά Επιτροπής

Ένα κράτος µέλος µπορεί, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, να απαγορεύει την
αποκλειστική µετάδοση του συνόλου των αγώνων του Παγκοσµίου
Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου
από συνδροµητικό τηλεοπτικό σταθµό, προκειµένου να παρέχεται στο κοινό του εν
λόγω κράτους µέλους η δυνατότητα να παρακολουθεί τις εκδηλώσεις αυτές από
τηλεοπτικό σταθµό ελεύθερης προσβάσεως
Όταν οι ως άνω διοργανώσεις έχουν, στο σύνολό τους, µείζονα σηµασία για την κοινωνία, αυτός ο
περιορισµός της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών και της ελευθερίας εγκαταστάσεως δικαιολογείται
από το δικαίωµα στην ενηµέρωση και από την ανάγκη να διασφαλίζεται ευρεία πρόσβαση του
κοινού στις τηλεοπτικές µεταδόσεις των εκδηλώσεων αυτών
Η σχετική µε την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων οδηγία 1 επιτρέπει στα κράτη µέλη να
απαγορεύουν την αποκλειστική µετάδοση εκδηλώσεων οι οποίες έχουν, κατά την κρίση των εν
λόγω κρατών µελών, µείζονα σηµασία για την κοινωνία αυτών των κρατών µελών, όταν µια τέτοια
µετάδοση θα στερούσε σηµαντική µερίδα του κοινού από τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις
εκδηλώσεις αυτές µέσω τηλεοπτικού σταθµού ελεύθερης προσβάσεως.
Η Fédération internationale de football association (FIFA) διοργανώνει την τελική φάση του
Παγκοσµίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και η Union des associations européennes de football
(UEFA) διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου. Η πώληση των δικαιωµάτων
τηλεοπτικής µεταδόσεως των διοργανώσεων αυτών αποτελεί σηµαντική πηγή των εσόδων τους.
Το Βέλγιο και το Ηνωµένο Βασίλειο κατήρτισαν, έκαστο, έναν κατάλογο εκδηλώσεων που
θεωρούνται ότι έχουν µείζονα σηµασία, αντιστοίχως, για την κοινωνία τους. Οι κατάλογοι αυτοί
περιείχαν ιδίως, όσον αφορά το Βέλγιο, όλους τους αγώνες της τελικής φάσεως του Παγκοσµίου
Κυπέλλου και, όσον αφορά το Ηνωµένο Βασίλειο, το σύνολο των αγώνων της τελικής φάσεως του
Παγκοσµίου Κυπέλλου και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου. Οι κατάλογοι αυτοί
απεστάλησαν στην Επιτροπή, η οποία αποφάσισε ότι ήσαν συµβατοί µε το δίκαιο της Ένωσης.
Ωστόσο, η FIFA και η UEFA έβαλαν κατά των εν λόγω αποφάσεων της Επιτροπής ενώπιον του
Πρωτοδικείου [νυν Γενικού ∆ικαστηρίου], θέτοντας υπό αµφισβήτηση το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι
αγώνες µπορούν να αποτελούν εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας για το κοινό των κρατών αυτών.
Με τη σηµερινή απόφασή του, το Γενικό ∆ικαστήριο εξετάζει ορισµένες ιδιαιτερότητες που
συνδέονται µε τη διοργάνωση του Παγκοσµίου Κυπέλλου και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος
Ποδοσφαίρου καθώς και τον αντίκτυπό τους στην τηλεοπτική µετάδοση των διοργανώσεων αυτών.
Εν συνεχεία, το Γενικό ∆ικαστήριο αναφέρεται στους κανόνες δικαίου της Ένωσης και των κρατών
µελών, οι οποίοι αφορούν τη µετάδοση των εν λόγω αθλητικών εκδηλώσεων. Τέλος, το Γενικό
∆ικαστήριο εγκύπτει στο ζήτηµα αν τα δικαιώµατα τηλεοπτικής µεταδόσεως του Παγκοσµίου
Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου, τα οποία
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Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για τον συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (ΕΕ
L 298, σ. 23), όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
30ής Ιουνίου 1997 (ΕΕ L 202, σ. 60).
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κατέχουν η FIFA και η UEFA, µπορούν να περιορισθούν βάσει επιτακτικού λόγου δηµοσίου
συµφέροντος.
Το Γενικό ∆ικαστήριο εκτιµά καταρχήν ότι η µνεία του Παγκοσµίου Κυπέλλου και του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου στην αιτιολογική σκέψη 18 της οδηγίας 97/36 συνεπάγεται ότι, σε
περίπτωση κατά την οποία κράτος µέλος περιλαµβάνει αγώνες των διοργανώσεων αυτών στον
κατάλογο που κατάρτισε, δεν απαιτείται ειδική αιτιολογία, στην κοινοποίηση προς την Επιτροπή,
όσον αφορά τον χαρακτηρισµό τους ως εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας για την κοινωνία. Ωστόσο,
τυχόν συµπέρασµα της Επιτροπής ότι η καταχώριση του Παγκοσµίου Κυπέλλου και του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου, στο σύνολό τους, σε κατάλογο εκδηλώσεων µείζονος
σηµασίας για την κοινωνία ενός κράτους µέλους είναι συµβατή µε το δίκαιο της Ένωσης, για τον
λόγο ότι οι διοργανώσεις αυτές, ως εκ των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων τους, θεωρούνται ως
ενιαίες εκδηλώσεις, µπορεί να αµφισβητηθεί βάσει ειδικών στοιχείων που να αποδεικνύουν ότι οι
αγώνες «µικρότερου ενδιαφέροντος» του Παγκοσµίου Κυπέλλου ή/και οι αγώνες «µη εξαιρετικού
ενδιαφέροντος» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου 2 δεν έχουν τέτοια σηµασία για
την κοινωνία του κράτους αυτού.
Στο πλαίσιο αυτό, το Γενικό ∆ικαστήριο διευκρινίζει ότι οι αγώνες «πρώτης τάξεως ενδιαφέροντος»
και οι αγώνες «εξαιρετικού ενδιαφέροντος» καθώς και, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα
Ποδοσφαίρου, οι αγώνες στους οποίους µετέχει η οικεία εθνική οµάδα έχουν µείζονα σηµασία για
το κοινό ενός συγκεκριµένου κράτους µέλους και µπορούν, εποµένως, να καταχωρισθούν σε
εθνικό κατάλογο που καταγράφει τις εκδηλώσεις που το εν λόγω κοινό πρέπει να µπορεί να
παρακολουθήσει µέσω τηλεοπτικού σταθµού ελεύθερης προσβάσεως.
Όσον αφορά τους υπόλοιπους αγώνες του Παγκοσµίου Κυπέλλου και του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου, το Γενικό ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι οι διοργανώσεις αυτές
µπορούν να θεωρηθούν ως ενιαίες εκδηλώσεις και όχι ως συµπίληµα µεµονωµένων
εκδηλώσεων που διακρίνονται σε αγώνες «πρώτης τάξεως ενδιαφέροντος» και «µικρότερου
ενδιαφέροντος» ή σε αγώνες «εξαιρετικού ενδιαφέροντος» και «µη εξαιρετικού ενδιαφέροντος».
Έτσι, παραδείγµατος χάρη, τα αποτελέσµατα των αγώνων «µικρότερου ενδιαφέροντος» και των
αγώνων «µη εξαιρετικού ενδιαφέροντος» µπορούν να έχουν επίπτωση επί της συµµετοχής των
οµάδων στους αγώνες «πρώτης τάξεως ενδιαφέροντος» και στους αγώνες «εξαιρετικού
ενδιαφέροντος», πράγµα το οποίο µπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εκ µέρους του
κοινού, για την παρακολούθησή τους.
Συναφώς, το Γενικό ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι δεν µπορεί να καθοριστεί εκ των προτέρων – κατά
τον χρόνο καταρτίσεως των εθνικών καταλόγων ή τον χρόνο κτήσεως των δικαιωµάτων
τηλεοπτικής µεταδόσεως – ποιοι αγώνες θα είναι πράγµατι κρίσιµοι για τις επόµενες φάσεις των
διοργανώσεων αυτών ή ποιοι αγώνες θα έχουν αντίκτυπο επί της τύχης µιας συγκεκριµένης
εθνικής οµάδας. Για τον λόγο αυτό, το Γενικό ∆ικαστήριο εκτιµά ότι το γεγονός ότι ορισµένοι
αγώνες «µικρότερου ενδιαφέροντος» ή «µη εξαιρετικού ενδιαφέροντος» µπορούν να ασκήσουν
επιρροή επί της συµµετοχής των οµάδων στους αγώνες «πρώτης τάξεως ενδιαφέροντος» ή στους
αγώνες «εξαιρετικού ενδιαφέροντος» δύναται να δικαιολογήσει την απόφαση κράτους µέλους να
θεωρεί ότι το σύνολο των αγώνων των διοργανώσεων αυτών έχει µείζονα σηµασία για την
κοινωνία.
Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία που επικαλέσθηκαν οι προσφεύγουσες προκειµένου να
αποδείξουν ότι οι αγώνες «µικρότερου ενδιαφέροντος» ή/και οι αγώνες «µη εξαιρετικού
ενδιαφέροντος» δεν έχουν µείζονα σηµασία για τη βελγική κοινωνία και για την κοινωνία του
Ηνωµένου Βασιλείου, το Γενικό ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι τα ποσοστά τηλεθεάσεως που
αφορούν αυτές τις κατηγορίες αγώνων των πρόσφατων παγκοσµίων και ευρωπαϊκών
πρωταθληµάτων ποδοσφαίρου αποδεικνύουν ότι οι αγώνες αυτοί προσείλκυσαν σηµαντικό
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Οι αγώνες «πρώτης τάξεως ενδιαφέροντος» του Παγκοσµίου Κυπέλλου περιλαµβάνουν, ιδίως, τους ηµιτελικούς, τον
τελικό και τους αγώνες εθνικής οµάδας ή εθνικών οµάδων της οικείας χώρας. Οι αγώνες «εξαιρετικού ενδιαφέροντος»
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου περιλαµβάνουν, ιδίως, τον εναρκτήριο αγώνα και τον τελικό. Οι
υπόλοιποι αγώνες των διοργανώσεων αυτών θεωρούνται, αντιστοίχως, ως αγώνες «µικρότερου ενδιαφέροντος» και ως
αγώνες «µη εξαιρετικού ενδιαφέροντος».
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αριθµό τηλεθεατών, εκ των οποίων µια σηµαντική µερίδα δεν ενδιαφέρεται συνήθως για το
ποδόσφαιρο.
Εν συνεχεία, το Γενικό ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι ελλείψει εναρµονίσεως, εντός της Ένωσης, σε
επίπεδο συγκεκριµένων εκδηλώσεων που µπορούν να χαρακτηρισθούν από τα κράτη µέλη ως
µείζονος σηµασίας για την κοινωνία. Εποµένως, πλείονες προσεγγίσεις του ζητήµατος της
καταχωρίσεως αγώνων του Παγκοσµίου Κυπέλλου και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος
Ποδοσφαίρου σε εθνικό κατάλογο δύνανται να είναι συµβατές µε την οδηγία. Εποµένως, είναι
πιθανό ότι ορισµένα κράτη µέλη εκτιµούν ότι µόνον οι αγώνες «πρώτης τάξεως ενδιαφέροντος», οι
αγώνες «εξαιρετικού ενδιαφέροντος» και, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου,
οι αγώνες στους οποίους µετέχει η οικεία εθνική οµάδα ή στους οποίους µετέχουν οι οικείες εθνικές
οµάδες έχουν µείζονα σηµασία για την κοινωνία τους, ενώ άλλα κράτη µέλη εκτιµούν βασίµως ότι
οι αγώνες «µικρότερου ενδιαφέροντος» και οι αγώνες «µη εξαιρετικού ενδιαφέροντος» πρέπει
επίσης να περιλαµβάνονται στον εθνικό κατάλογο.
Εξάλλου, το Γενικό ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι, καίτοι ο χαρακτηρισµός του Παγκοσµίου Κυπέλλου
και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου ως εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας για την
κοινωνία δύναται να επηρεάσει το ύψος του τιµήµατος που θα µπορούσαν να λάβουν η FIFA και η
UEFA για τη µεταβίβαση των δικαιωµάτων τηλεοπτικής µεταδόσεως των διοργανώσεων αυτών,
δεν εκµηδενίζει πάντως την εµπορική αξία των δικαιωµάτων αυτών καθόσον δεν υποχρεώνει τους
δύο αυτούς οργανισµούς να µεταβιβάσουν τα εν λόγω δικαιώµατα µε οποιουσδήποτε όρους.
Οµοίως, µολονότι ένας τέτοιος χαρακτηρισµός περιορίζει την ελευθερία παροχής υπηρεσιών και
την ελευθερία εγκαταστάσεως, ο περιορισµός αυτός δικαιολογείται εφόσον σκοπεί στην προστασία
του δικαιώµατος στην ενηµέρωση και στη διασφάλιση ευρείας προσβάσεως του κοινού στις
τηλεοπτικές µεταδόσεις εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας για την κοινωνία.
Τέλος, το Γενικό ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι η νοµοθεσία του Ηνωµένου Βασιλείου δεν απονέµει
ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα σε ορισµένους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς.
Υπό τις συνθήκες αυτές, το Γενικό ∆ικαστήριο αποφαίνεται ότι η Επιτροπή δεν υπέπεσε σε
πλάνη εκτιµώντας ότι ο χαρακτηρισµός, εκ µέρους µεν του Ηνωµένου Βασιλείου, όλων των
αγώνων του Παγκοσµίου Κυπέλλου και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου, εκ
µέρους δε του Βελγίου, όλων των αγώνων του Παγκοσµίου Κυπέλλου ως «εκδηλώσεων
µείζονος σηµασίας» για την κοινωνία αυτών των κρατών µελών συνάδει προς το δίκαιο της
Ένωσης. Κατά συνέπεια, οι προσφυγές της FIFA και της UEFA απορρίπτονται.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Γενικού ∆ικαστηρίου µπορεί να ασκηθεί αναίρεση, περιοριζόµενη σε
νοµικά ζητήµατα, ενώπιον του ∆ικαστηρίου, εντός δύο µηνών από της κοινοποιήσεώς της.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προσφυγή ακυρώσεως αποσκοπεί στην ακύρωση πράξεων των οργάνων της Ένωσης που
αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης. Υπό ορισµένες προϋποθέσεις, τα κράτη µέλη, τα όργανα της Ένωσης
και οι ιδιώτες µπορούν να ασκήσουν προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του ∆ικαστηρίου ή του Γενικού
∆ικαστηρίου. Αν η προσφυγή είναι βάσιµη, η πράξη ακυρώνεται. Το καθού όργανο της Ένωσης οφείλει να
καλύψει το ενδεχόµενο κενό δικαίου που δηµιουργεί η ακύρωση της πράξεως.
Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, το οποίο δεν δεσµεύει το Γενικό
∆ικαστήριο
Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία
δηµοσιεύσεώς της
Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη
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